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Μπαίνοντας στο φθινόπωρο, τα οδηγικά μας έχουν πιάσει φωτιά. Η γεμάτη και 
απαιτητική πρώτη τριμηνία… δείχνει τα δόντια της! 

Αν της δίναμε ένα όνομα θα ήταν η Τριμηνία της Δημοκρατίας, δεν συμφωνείτε; 
Είναι η εξαιρετική ευκαιρία να απολαύσετε το μεγαλείο του Oδηγικού Παιδαγωγι-
κού Προγράμματος. Τα Πουλιά κρίνουν και αποφασίζουν για τον εαυτό τους 
και την ομάδα τους, εκλέγουν και εκλέγονται, αποκτούν άποψη για τα κοινά 
(εννοώντας τα κοινά του Σμήνους τους), αναλαμβάνουν υπευθυνότητες, συμμε-
τέχουν για πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή τους, μέχρι το τέλος του Δημοτικού, 
στην πιο δημοκρατική διαδικασία που υπάρχει.

Για να απολαύσετε, κι εσείς κι αυτά, τη διαδικασία, το πιο σημαντικό είναι να 
αποφύγετε τις παρεμβολές. Τα Πουλιά καταρτίζουν το ψηφοδέλτιο, βάσει 
κριτηρίων στα οποία έχετε καταλήξει από κοινού, τα Πουλιά αποφασίζουν για 
τον εαυτό τους αν θέλουν να είναι υποψήφιοι ή όχι, όλο το Σμήνος εκλέγει τους 
Πρώτους και η Φωλιά τους Δεύτερους.
 
Ναι, καμιά φορά θα απορήσετε με τα αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει να σεβα-
στείτε τις επιλογές των Πουλιών. Συζητήστε μαζί τους πριν, καταλήξτε στα 
πολύ σημαντικά κριτήρια, αξιολογήστε τη διαδικασία, αξιολογήστε στο τέλος 
της χρονιάς αν επέλεξαν σοφά και καταλήξτε σε συμπεράσματα που θα σας 
βοηθήσουν την επόμενη χρονιά. 

Και μην ξεχνάτε ότι εσείς θα υποστηρίξετε τα Πρώτα και τα Δεύτερα Πουλιά 
με μια ουσιαστική εκπαίδευση Πρώτων-Δεύτερων, που θα τους δώσει όλα τα 
εφόδια για να ανταπεξέλθουν στο έργο τους.
Καλή Τριμηνία της Δημοκρατίας λοιπόν!

Με ανοιχτά φτερά,
Δανάη Μπίσυλλα
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Ο Νοέμβριος, ή Νοέμβρης, ή Αεργίτες 
(ποντιακά), ή Βιέστ (Αρβανίτικα) είναι ο 
ενδέκατος μήνας του έτους, κατά το Γρη-
γοριανό ημερολόγιο και έχει 30 ημέρες. 
Ο Νοέμβριος ξεκινά κάθε χρόνο την ίδια 
ημέρα που αρχίζουν ο Φεβρουάριος και 
ο Μάρτιος, με εξαίρεση τα δίσεκτα έτη. Το 
λουλούδι του μήνα είναι το χρυσάνθεμο 
και η τυχερή πέτρα του μήνα, το τοπάζι.
 
Από την αρχαιότητα ακόμη διάφορα 
ιδιαίτερα εμφανή ουράνια αντικείμενα 
προειδοποιούσαν τους ανθρώπους σαν 
σημάδια των αλλαγών του καιρού. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πανέ-
μορφο αστρικό σμήνος των Πλειάδων (ή 
Πούλια): ήδη από την εποχή του Ησίοδου, 
η δύση των Πλειάδων, αμέσως μετά την 
ανατολή του Ήλιου, που συμβαίνει στα 
μέσα Νοεμβρίου, σημάδευε και σημαδεύει 
την περίοδο της έλευσης του κρύου και 
«προειδοποιούσε τους γεωργούς να σπεύ-
σουν να ολοκληρώσουν την σπορά, αλλά 
και τους κτηνοτρόφους να κατηφορίσουν 
στα χειμαδιά». Όπως μας λέει η παροιμία: 
«Στις δεκαφτά ή στις δεκοχτώ πέφτει η 
Πούλια στο γιαλό, και πίσω παραγγέλνει: 
μηδέ στανίτσα στα βουνά, μήτε γιωργός 
στους κάμπους», ή σε μιαν άλλη παραλ-
λαγή: «μήτε τσομπάνος στα βουνά, μήτε 
γεωργός στους κάμπους».
 
Για όλα τα Πουλιά, Νοέμβριος σημαίνει 
Εκλογές. Σε όλα τα Σμήνη στην Ελλάδα, 
τα Πουλιά προτείνουν κι επιλέγουν τους 
εκπροσώπους των Φωλιών τους, που θα 
τους βοηθήσουν να πετάξουν ακόμα πιο 
ψηλά. Έτσι και η Κουκουβάγια πέταξε, 
έψαξε, ρώτησε παντού και προτείνει:
 
Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσεί-
ου Μπενάκη, κάθε Κυριακή μέχρι και 
τις 18 Νοεμβρίου, ένα νέο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, το «Κόψε Ράψε Αρχειο-τέκτο-
να» δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία 
στα παιδιά να ανοίξουν τα αρχιτεκτο-
νικά του αρχεία. Με τη χρήση διαδρα-
στικών μεθόδων, τα παιδιά γνωρίζουν 
το εύρος των αρχιτεκτονικών αρχείων 
του Μουσείου, το οποίο περιλαμβάνει 
αμέτρητα κτίρια, παράθυρα, πόρτες, περί-
που 1203859084327297239 ιστορίες και 
πολλά άλλα. Μπορείς να ενημερωθείς στα 
τηλέφωνα 2103671067-69 και εδώ.

Στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του 
Ομίλου ΟΤΕ, στις 11 & 25 Νοεμβρίου 
διαδραματίζεται ένα μυστηριώδες κυνήγι 
γνώσεων λίγο διαφορετικό απ’ ό,τι έχουμε 
συνηθίσει. Τα παιδιά καλούνται να βρουν 
λύση στο μυστήριο χρησιμοποιώντας 
τεχνολογικά μέσα. Η συμμετοχή στο παι-
χνίδι μυστηρίου είναι δωρεάν και περισσό-
τερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ.

Μια άκρως διαφορετική έκθεση φιλο-
ξενείται στον Βόλο. Πρόκειται για το 
πρώτο «Υπαίθριο Μουσείο Δημόσιων 
Τοιχογραφιών» της Ελλάδας, με σαρά-
ντα τοιχογραφίες σε διάφορες τοποθεσίες 
μέσα στην πόλη, όπως σε σχολεία και 
πολυκατοικίες, που φιλοξενούν έργα που 
προσέφεραν καλλιτέχνες από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό! Μπορείς να προμηθευ-
τείς τον χάρτη στο Volos Info (Κέντρο 
Τουριστικής Πληροφόρησης) και μέσω 
της ιστοσελίδας urbanact.gr όπου και θα 
βρεις περισσότερες πληροφορίες.

Το Μουσείο των Ψευδαισθήσεων στην 
Αθήνα καλεί μικρούς και μεγάλους να πε-
ριηγηθούν στο χώρο του που πραγματικά 
συναρπάζει. Μότο τους: «Αν μια εικόνα 
αξίζει χίλιες λέξεις, να είσαι σίγουρος 
ότι μια οφθαλμαπάτη αξίζει παραπά-
νω από ένα εκατομμύριο!» Μέσα από 
την ιστοσελίδα του και στο τηλέφωνο 
2103238065 μπορείς να ενημερωθείς, να 
προγραμματίσεις μια επίσκεψη τόσο με 
το Σμήνος όσο και μόνο με τα υπόλοιπα 
Στελέχη του Αρχηγείου, καθώς σίγουρα 
θα βρείτε πράγματα που θα σας ενθου-
σιάσουν, θα σας εμπνεύσουν και θα σας 
γεμίσουν ιδέες για τη ζωή στο Σμήνος!
 
Από τις 8 μέχρι τις 14 Νοεμβρίου πραγ-
ματοποιείται στην Αθήνα το 12ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Επιστημονικών ταινιών. Το 
Caid-Κέντρο Κοινωνίας Επιστήμης και 
Τέχνης, διοργανωτής του φεστιβάλ, εκτός 
από τις υποτιτλισμένες στα ελληνικά ται-
νίες προτείνει και παράλληλες εκδηλώσεις 
που βοηθούν στην πιο αποτελεσματική 
διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Είναι 
μια καλή ευκαιρία να το επισκεφθείς μαζί 
με την παρέα σου και να διασκεδάσεις και 
εκτός Εστίας! Η είσοδος είναι ελεύθερη 
και μπορείς να μάθεις περισσότερα εδώ.
 
Και για τους… «βιβλιοφάγους» της παρέ-
ας, η Κουκουβάγια εντόπισε ένα βιβλίο 
γεμάτο με πάνω από εξήντα παιχνίδια, 
που στόχο έχει να βοηθήσει τα παιδιά 
να αναπτύξουν τις κινητικές τους δε-
ξιότητες, προσδίδοντας παράλληλα δη-
μιουργικό και διασκεδαστικό χαρακτήρα 
στις προτεινόμενες δραστηριότητες. Ίσως 
κάποια από αυτά να μας είναι γνωστά, 
όμως σίγουρα θα βρούμε πολλά καινού-
ρια που μπορούμε να παίξουμε μαζί με 
τα Πουλιά και να ξεφύγουμε ίσως από 
την παιχνιδορουτίνα μας! Μπορούμε να 
ενημερωθούμε ρίχνοντας μια ματιά εδώ.

Η κουκουβάγια προτείνει:
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Save the dates

Κι επειδή ο καλός ο προγραμματι-
σμός είναι απαραίτητος, ανοίγουμε 
ατζέντες και μαρκάρουμε τις κίτρινες 
σημαντικές ημερομηνίες!

5-6 Ιανουαρίου ---> Πανελλήνια Συνά-
ντηση Κλάδου Πουλιών
2-3 Μαρτίου ---> 4κλαδική Συνάντηση 
Κατασκηνωτών
18-19 Μαΐου ---> 13η Μέρα των 
Πουλιών

Για το τεύχος αυτό διαβάσαμε: 

Το βοήθημα Στελεχών του Κλάδου 
Πουλιών “Η ζωή στο Σμήνος”

Τα Νέα της Κουκουβάγιας, Τεύχος 31, 
Ιανουάριος 2018

Τα Νέα της Κουκουβάγιας, Τεύχος 24, 
Νοέμβριος 2016

Τα Νέα της Κουκουβάγιας, Τεύχος 23, 
Οκτώβριος 2016

Τα Νέα της Κουκουβάγιας, Τεύχος 6, 
Οκτώβριος 2014

Οργανισμός του ΣΕΟ

Για τον μήνα Νοέμβριο
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https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
https://www.benaki.gr/index.php?option=com_educations&view=education&id=810&Itemid=165&lang=el
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs/family_visits/closeup/-/article/48027035/view_article
http://urbanact.gr
https://www.museumofillusions.gr/el/
https://www.caid.center/
http://www.salto.gr/ProductDetails/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/ta-oraiotera-paixnidia.aspx
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5386/5386.pdf
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5131/5131.pdf
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5083/5083.pdf
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4368/4368.pdf
http://seo.gr/LH2Uploads/ItemsContent/31/31.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Συμβαίνει στα πέριξ...

Η αρχή έγινε και μέσα σε όλον τον Οκτώβρη, οι Εστίες 
τακτοποιήθηκαν, τα Σμήνη αποχαιρέτησαν τα Πουλιά που 
άνοιξαν φτερά για τους Οδηγούς, υποδέχθηκαν τα και-
νούρια και έλαμψε ξανά #kitrinopantou, ενώ τα πρώτα, 
ενθουσιώδη, σταθερά βήματα έγιναν σε όλη την Ελλάδα! 

Τι κοινό έχουν ο Γαλαξίας, το 1ο & 2ο Σμήνος Κηφισιάς; 
(1) Μα φυσικά, τη Μεγάλη Γιορτή, αυτή τη σημαντική 
στιγμή που τα Αστέρια είναι έτοιμα να ‘ρθουν στο Σμήνος 
και να γίνουν και εκείνα Πουλιά, με τη βοήθεια και την 
παρότρυνση των παλιών Πουλιών. 

Προγραμματισμός χωρίς επιθυμίες δεν γίνεται και 
γι’ αυτό, τα Πουλιά του 8ου Σμήνους Αθήνας (2) γέμισαν 
μ’ αυτές το δικό τους ευχόδεντρο στην Εστία τους!

Κάτι φανταστικό και τόσο κοντά στη φύση, έγινε πραγ-
ματικότητα στα μέσα Οκτώβρη. Η Ιωάννα Τσαμπηρά, (3) 
Βοηθός Εφόρου του Κλάδου Πουλιών πέρασε με επι-
τυχία την Εκπαίδευση για την παιδαγωγική μέθοδο των 
Σχολείων του Δάσους, Outdoor Pedagogue Step One, 
της Inside-Out-Nature!

Για να γίνει το πρώτο βήμα, δεν ξεχνάς το προηγούμενο 
και γι’ αυτό ο Κλάδος Πουλιών πραγματοποίησε διαδι-
κτυακή συνάντηση (5) με τους Αρχηγούς των Χαρούμε-
νων Δασών του καλοκαιριού που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά του!

1 2 3
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Στο δημιουργικό παιχνίδι παιδιών και ενηλίκων στη 
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός» σε 
συνεργασία με το ΣΕΟ, συμμετείχε το Σμήνος Σπάτων 
(4) μαζί με άλλα Πουλιά από την Κερατέα, τη Βούλα, τη 
Ραφήνα, το Κορωπί και με σύνθημα “Παίζουμε όλοι με 
όλους” έπαιξαν και έδωσαν χαρά γύρω τους! 

Ταυτόχρονα, η 2η Ναυτοδηγική Εκπαίδευση “Βγες στ’ 
ανοιχτά” πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Οκτωβρίου και 
Στελέχη από όλους τους Κλάδους συμμετείχαν και απέ-
κτησαν ναυτοδηγικό βίωμα, αποκτώντας όλες οι απαραί-
τητες τεχνικές γνώσεις κωπηλασίας και ναυτοσύνης. 

Το Σμήνος Βαθέος Σάμου επισκέφθηκε και γέμισε με 
τις φωνές και τα χαμόγελά του το λιμάνι της πόλης, ενώ 
έμαθε και είδε από κοντά τα σκάφη που συμμετείχαν στο 
Bodrum Cup.

Με διήμερο, αστροπαρατήρηση και περίπατο στην πόλη 
συνδύασαν τα Πουλιά του Σμήνους Καρλοβασίων 
Σάμου (6) τις Εκλογές και Πουλιά και Αρχηγείο δέθηκαν 
ακόμα περισσότερο μεταξύ τους. 

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους!
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https://www.facebook.com/seottkifissias/photos/ms.c.eJxNkNENBEEIQju6qDii~;Td2WWc1~_~;uCgJhGscCAHB7iZxcYHxBmLzBW0RyIAakX~_AA7gVI5XI~;zKKzkBVrWigWIG5sTa8pWxBkF0D10YiHZscKNzUdB01G494mMh7JPHHtyqlNsvw0NlNTHoxpgi0Hvc6MwR~;fgDpR3sRig2dUZu1hEe3x~_6ffDJ4XuRUNyU6RXd1kP8Qaqf~;AeWjk~-.bps.a.2169791749724441/2169791789724437/?type=3&theater
https://www.facebook.com/seottathinas/photos/pcb.2216932521897114/2216930025230697/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/kladospoulion/photos/pcb.1941814692569406/1941805265903682/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kladospoulion/photos/pcb.1941814692569406/1941805189237023/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kladospoulion/photos/pcb.1941814692569406/1941805189237023/?type=3&theater
https://www.facebook.com/seottspaton/photos/pcb.1856039124443913/1856031707777988/?type=3&theater
https://www.facebook.com/isscdf/posts/2219614948320293
https://www.facebook.com/269012963158588/photos/pcb.2107719285954604/2107707332622466/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SeoTtKarlobasiouSamos/photos/a.2166090300121896/2166108053453454/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/SeoTtKarlobasiouSamos/photos/a.2166090300121896/2166108053453454/?type=3&theater&ifg=1


ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ...*
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*Κλειδί: Η απάντηση στον τίτλο κρύβεται στην ακρο-
στιχίδα!
(τραγούδησέ το στο ρυθμό του “Πες μου γιατί” από τις 
Δυτικές Συνοικίες, πάτα εδώ για τη μουσική)

Πες μου γιατί
εκλογές να κάνω κάθε χρόνο
Πες μου γιατί
δυο Συγκεντρώσεις πρέπει ν’ αφιερώνω
Πες μου γιατί
τα Πουλιά να πρέπει να το ζούνε
Πες μου γιατί
μ’ όλα αυτά να εφοδιαστούνε!

Αυτοδιοίκηση 
είναι μια λέξη αξιοσημείωτη, 
Κράτα την γερά
στη σκέψη και στην κάθε σου στιγμή

Αυτοπεποίθηση 
και ενσυνείδητη απόφαση
Σε ατομικό μα και
συλλογικό επίπεδο

Στον Κλάδο των Πουλιών ...

Πες μου γιατί
όλα έναν στόχο πρέπει να ‘χουν
και τα Πουλιά
σ’ όλα να πρέπει να το διασκεδάζουν
Πες μου γιατί
τα Πουλιά να πρέπει να το ζούνε
Πες μου γιατί
μ’ όλα αυτά να εφοδιαστούνε!

1. Ο Κύκλος Κουβέντας είναι η ώρα που όλο το Σμήνος 
συζητά και αποφασίζει για θέματα που το απασχο-
λούν, είναι η … να ακουστεί η γνώμη των Πουλιών.

2. Πνευματική ..., Υγεία-Υγιεινή, Υπηρεσία, Δεξιοτεχνία 
είναι τα τέσσερα σημεία Αγωγής του παιδιού, που τέ-
θηκαν από τον Ιδρυτή του Οδηγισμού, Αρχιπρόσκοπο 
Λόρδο Μπέιντεν Πάουελ (γενική ενικού).

3. Στόχος του Κλάδου Πουλιών είναι η διαπαιδαγώγηση 
του παιδιού ηλικίας 7-11 χρονών μέσα από τη ζωή 
στο Σμήνος ώστε να γίνει υπεύθυνος και ελεύθερος 
πολίτης, βασίζοντας το παιδαγωγικό πρόγραμμα, 
μεταξύ άλλων: “Στη λήψη αποφάσεων και ... έκφραση 
της σκέψης και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας” 
(γενική πληθυντικού).

4. Ένα από τα χαρακτηριστικά ηλικίας των Πουλιών 
στον Νοητικό (Γνωσιακό) Τομέα είναι η ανάπτυξη … 
σκέψης, σχέση αιτίου-αποτελέσματος (γενική πληθυ-
ντικού).

5. Τα Βήματα, ως μέρος της Προόδου των Πουλιών, 
είναι ασχολίες και δραστηριότητες που επιτρέπουν 
στα Πουλιά να ασχοληθούν με πράγματα που τους 
αρέσουν, να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα και να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Είναι ευχάριστες 
προτάσεις για … απασχόληση. Σκοπός των Βημάτων 
είναι να δώσουν στα Πουλιά περισσότερες αλλά και 
ποικίλες ευκαιρίες για νέες περιπέτειες (γενική πληθυ-
ντικού).

6. Τα … που χρησιμοποιούμε στις συζητήσεις μας με τα 
Πουλιά με απώτερο σκοπό να τα πείσουμε για κάτι, 
οφείλουμε να είναι ορθά διατυπωμένα, λογικά και 
πραγματοποιήσιμα (γενική πληθυντικού).

7. Στις 22 Φεβρουαρίου, Οδηγοί και Πρόσκοποι γιορτά-
ζουμε την Ημέρα ... , τα γενέθλια του Αρχιπροσκόπου 
και της Αρχιοδηγού.

Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!

(Αν αναζητάς λύσεις θυμήσου ότι όλα κρύβονται στο Βοήθημα των Στελεχών του Κλάδου Πουλιών! )
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Θυμήσου ότι...

- Το παιδί καλείται να αποφασίσει για πρώτη φορά, να 
κρίνει και να επιλέξει τον καταλληλότερο για τη Φωλιά 
του με κριτήρια που έχει θέσει το ίδιο μέσα από τον 
διάλογο στο Σμήνος ελεύθερα! 

- Αποφασίζει με βάση δεδομένα και όχι με βάση το 
θυμικό. 

- Αξιολογεί και αξιολογείται! Είναι ένα σημαντικό μάθημα 
Δημοκρατίας! 

- Τα Πουλιά μέσω των Εκλογών αναλαμβάνουν ευθύνες, 
κρίνουν για τον εαυτό τους αλλά και για το Σμήνος, 
εκτίθενται στην κρίση των άλλων, αναγνωρίζουν τις 
αδυναμίες τους αλλά και τις δυνάμεις τους, μεγαλώνουν, 
αναπτύσσονται. 

- Το Αρχηγείο είναι εκεί για να τους δίνει δύναμη, σιγουριά 
και όπου το χρειαστούν συμβουλές. Γιατί τα Πουλιά 
μπορούν και μόνα τους και ας μην το πιστεύουμε εμείς οι 
μεγάλοι… 

Και μην ξεχνάς πως: 
“Σκοπός του Οδηγισμού είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
των παιδιών και των νέων ώστε να γίνουν άτομα υπεύ-
θυνα, ελεύθερα και ικανά να γίνουν φορείς ανάπτυ-
ξης και να συντελέσει στη δημιουργία ενός καλύτερου 
κόσμου.” (Οργανισμός, σελ. 11)

Έχεις απορίες σχετικά με τις εκλογές και την εκπαίδευση 
Πρώτων-Δευτέρων; 

1. Συμβουλέψου τη Ζωή στο Σμήνος, περιλαμβάνει ανα-
λυτικά τη διαδικασία της προετοιμασίας και των εκλογών 
καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση 
Πρώτων-Δεύτερων. 
2. Στο βοήθημα «Πετάμε;» θα βρεις ιδέες από παλαιότε-
ρες εκπαιδεύσεις που μπορείς να τροποποιήσεις και να 
αξιοποιήσεις! 
3. Είσαι πιο οπτικός τύπος και σου αρέσει η συνοπτική 
πληροφορία; Βρες τα βασικά για την εκπαίδευση Πρώ-
των-Δεύτερων, εδώ!
4. Προτιμάς μια πιο ζωντανή επικοινωνία; Ενημερώσου 
για τον Συνεργάτη Κλάδου που αντιστοιχεί στο δικό σου 
Σμήνος και επικοινώνησε μαζί του/της! 

TO MHNYMA TOY MHNA

Στόχος ενός επιχειρήματος ή μιας συ-
ζήτησης δεν θα πρέπει να είναι η νίκη 

αλλά η πρόοδος. 
Ζοζέφ Ζουμπέρ, Γάλλος δοκιμιογράφος
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Πολύ σημαντικό κομμάτι για τα Πουλιά, καθώς γνωρίζουν τη ζωή 
στο Σμήνος, είναι οι Εκλογές! Είναι η στιγμή που αυτοδιοικού-
νται και μάλιστα, επιθυμούν να λάβουν ενεργό ρόλο σε αυτές. 
Κάποια Πουλιά δηλώνουν υποψηφιότητα ως Πρώτα-Δεύτερα, 
ενώ κάποια άλλα αποφασίζουν να προσφέρουν διαφορετικά και 
να είναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Ένας ρόλος υπεύθυ-
νος, που επιπλέον τους τονώνει την αυτοπεποίθηση. 

Όμως, τι γίνεται με τα υπόλοιπα Πουλιά; Με βάση τη θεματι-
κή αυτού του τεύχους #ΕκλογικέςΔιαδικασίες, μοιραζόμαστε 
μαζί σας τις παρακάτω πρακτικές.
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#YellowTipsChallenge

Η Ζωή στο Σμήνος γίνεται ακόμα πιο εύκολη όταν βρίσκουμε 
πρακτικές λύσεις μόνοι μας στα θέματα που μπορεί να μας 
δυσκολεύουν. Στη Συντακτική Ομάδα των Νέων της Κουκου-
βάγιας σκεφτήκαμε ότι όλοι έχουμε κάποια καλή πρακτική που 
μπορούμε να μοιραστούμε με τα Στελέχη όλης της Ελλάδας! 

Στο #ΥellowTipsChallenge, κάθε Στέλεχος προτείνει μια καλή 
πρακτική που έχει εφαρμόσει στο Σμήνος, ανάλογα πάντα με 
τη θεματική του εκάστοτε τεύχους, και μετά δίνει τη σκυτάλη 
σε ένα άλλο Στέλεχος που θα μοιράζεται με όλους τους ανα-
γνώστες των Νέων της Κουκουβάγιας μια δική του πρακτική 
στο επόμενο τεύχος. Στο Σμήνος μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της καταμέτρησης 

των ψήφων, τα Πουλιά έχουν την ευκαιρία να διακο-
σμήσουν και να ζωγραφίσουν τα εκλογικά τους βιβλιά-
ρια. Αυτή η ιδέα αποτελεί μια πολύ εύκολη λύση κυρίως εάν 
δεν υπάρχουν πολλά Στελέχη στη Συγκέντρωση. Διαφορε-
τικά, τα μεγαλύτερα Πουλιά μπορούν να συντονίσουν 
το Σμήνος και να παίξουν διάφορα παιχνίδια που τους 
αρέσουν. Για παράδειγμα, αγαπημένο παιχνίδι των Πουλιών 
του Σμήνους μας είναι οι στάμνες, και θα μπορούσαν πραγ-
ματικά να παίζουν για ώρες αν τα αφήναμε! 

Επίσης, φέτος σκεφτόμαστε πόσο ωραία θα ήταν να προ-
πονηθούν για τους Κωπηλατικούς Αγώνες του Τοπικού μας 
από νωρίς, και ποια άλλη στιγμή είναι πιο κατάλληλη, από 
μια στιγμή που το Σμήνος μαθαίνει να λειτουργεί ομαδι-
κά; Βάζοντας δύο πάγκους παράλληλα, φαίνεται σαν να 
είναι τα καθίσματα της λέμβου και τα Πουλιά κάθονται και 
απλώνουν τα χέρια σαν να είναι τα κουπιά τους, ενώ κάποιο 
Στέλεχος δίνει παραγγέλματα και εκείνα με τα χέρια τους 
πρέπει να κάνουν την κίνηση του κουπιού! 
 
Για το επόμενο #ΥellowTipsChallenge, προ(σ)καλώ την 
Τζούλια Δημάδη, Σοφό Πουλί του Σμήνους Φιλοθέης. Τι λες; 
Θες να μοιραστείς μαζί μας την εμπειρία σου και πώς της 
έδωσες μορφή και θέση στο Σμήνος;

Πέπη Θ.
Σοφό Πουλί 2ου Σμήνους Κηφισιάς

«Γοργό Πουλί, αργεί να έρθει η σειρά μας να ρίξουμε 
την ψήφο μας;» Τί να πεις σε ένα Πουλί όταν βαριέται να 
περιμένει στη σειρά για να ψηφίσει; Παίρνεις ένα κομμάτι 
χαρτόνι, κόλλα, ψαλίδια, φαντασία και πιάνεις δουλειά!

Στο Σμήνος μας, τα τελευταία χρόνια που ο αριθμός των 
Πουλιών είναι μεγάλος, ενώ η ανυπομονησία χτυπάει 
κόκκινο τόσο στη Συγκέντρωση της προετοιμασίας των 
εκλογών όσο και κατά τη διάρκεια αυτών, έχουμε βρει τον 
τρόπο για να μη βαριέται κανένα Πουλί που περιμένει 
την ώρα που τα υπόλοιπα Πουλιά ψηφίζουν...

Στη Συγκέντρωση των εκλογών, κατά την εκλογική διαδικα-
σία, όλο το δημιουργικό υλικό είναι στη διάθεση των 
παιδιών ώστε να διακοσμήσουν και να μεγαλουργή-
σουν πάνω στα προσωπικά τους εκλογικά βιβλιάρια! 
Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης βέβαια, ένα μικρό 
εργαστήρι παίρνει τη θέση του βρίσκοντας τα Πουλιά έτοι-
μα να ετοιμάσουν κάτι διαφορετικό κάθε φορά ώστε να το 
δώσουν ως δώρο στους δυο φίλους τους που κάθισαν 
στο σκαμνί(!) της εφορευτικής επιτροπής!

Για το επόμενο #ΥellowTipsChallenge προ(σ)καλώ την 
Ελισάβετ Φουτσιτζόγλου, τέως Σοφό Πουλί του 4ου 
Σμήνους Θεσσαλονίκης. Θες να μοιραστείς μαζί μας την 
εμπειρία σου και πώς την έπλασες στο Σμήνος σου;

Νικόλας Μ.
Σοφό Πουλί Σμήνους Αγριάς

Και ναι… οι Συγκεντρώσεις μας ξεκίνησαν και έφτασε η 
ώρα να γίνουν οι εκλογές Πρώτων και Δεύτερων Πουλιών! 
Τα Πουλιά μας, ως μικροί υποψήφιοι και ψηφοφόροι 
αντίστοιχα, εντυπωσιάζονται από την όλη διαδικασία, γι’ 
αυτό και είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει με μεγάλη 
επισημότητα. Για παράδειγμα, στις προηγούμενες εκλογές 
πήγαμε το Σμήνος στο Δημαρχείο, όπου και μας είχε 
παραχωρηθεί η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. 
Στην μία πλευρά, καθόταν η εφορευτική επιτροπή και οι 
υποψήφιοι έκατσαν όλοι στην άλλη πλευρά της αίθουσας. 

Η διάρκεια της καταμέτρησης και της ψηφοφορίας, ίσως 
είναι η διαδικασία με την μεγαλύτερη αναμονή, εκεί λοιπόν 
πρέπει να γεμίσει ο χρόνος των παιδιών… Τι καλύτερο 
από το να έχουμε οργανώσει ένα εργαστήρι; Τα Πουλιά 
μπορούν να φτιάξουν κάτι για τη Φωλιά τους. Έτσι, 
μπορούν να το διακόψουν όταν έρθει η σειρά τους, να 
ψηφίσουν και να συνεχίσουν χωρίς πρόβλημα μετά.

Μια ακόμα ιδέα για να γεμίσει ο χρόνος χωρίς να επηρε-
άσει τη διαδικασία ψηφοφορίας ή καταμέτρησης είναι να 
μάθουμε στα Πουλιά ένα καινούριο τραγούδι, μια δρα-
στηριότητα που θα τα απασχολήσει και θα τα διασκεδάσει 
ταυτόχρονα.

Και μιας και έχω από το Χαρούμενο Δάσος να ακούσω τις 
υπέροχες ιδέες της, προ(σ)καλώ την Παναγιώτα Μυλωνά 
από το 8ο Σμήνος Αθηνών να τις μοιραστεί μαζί μας!

Έλλη Γ.
Σοφό Πουλί Σμήνους Λουτρακίου
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1. Mέσα από τη διερμηνεία και τη μετάφραση, μπορείς να 
φέρεις τους ανθρώπους λίγο πιο κοντά, μεταφέροντας νοήματα, 
ιδέες, εμπειρίες και διευκολύνοντας τελικά την επικοινωνία 
μεταξύ τους. Ποια η γνώμη σου για αυτή την αλληλεπίδραση; 

Συνηθίζω να λέω ότι η μετάφραση (γραπτό κείμενο) και η διερμη-
νεία (προφορικός λόγος) είναι σαν μια γέφυρα που φέρνει κοντά 
ανθρώπους οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα δυσκολεύονταν να 
επικοινωνήσουν, λόγω του ότι μιλούν διαφορετικές γλώσσες. 

Η αλήθεια είναι ότι, στις μέρες μας, χάρη στην εξέλιξη της 
τεχνολογίας οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί και η επικοινω-
νία σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα πρόσωπο με πρόσωπο 
έφτασε να αποτελεί αυτονόητο δεδομένο! Σκεφτείτε μόνο πόσες 
Skypοσυναντήσεις κάνουμε για να οργανωθεί μια εκπαίδευση 
Πρώτων-Δεύτερων, ένα Χαρούμενο Δάσος, το Συνέδριο Αρχηγών 
ή ακόμη και μια απλή Συγκέντρωση. Ωστόσο, ίσως τα πράγματα 
δυσκολεύουν από το ότι συχνά δεν εκφράζουμε ειλικρινά 
αυτό που νοιώθουμε… Δεν ξέρουμε ή δεν έχουμε μάθει το πώς; 
Φοβόμαστε ότι θα μας κακοχαρακτηρίσουν; Φοβόμαστε την 
τριβή που μπορεί να προκύψει αν διαφωνήσουμε με τον άλλο; 

2. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο μπορού-
με να δώσουμε στα Πουλιά ένα σωστό πλαίσιο για να μάθουν 
να επικοινωνούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους; 

Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι να τους επαναλαμ-
βάνουμε σε κάθε περίσταση ότι έχουν φωνή και ότι έχουν 
δικαίωμα η φωνή τους να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη! 
Πιστεύω ακράδαντα ότι, μικροί μεγάλοι, μπορούμε να πούμε ακό-
μη και το πιο δύσκολο πράγμα, αρκεί αυτό να γίνεται με (αυτο)
σεβασμό και ευγένεια. Είμαι σίγουρη ότι σε όλους μας έχει τύχει 
κάποιο Πουλί να πειράζει ένα άλλο, που προφανώς δυσανασχετεί. 

Αυτό που πάντοτε πρότεινα στο Πουλί που ενοχλούνταν ήταν η 
λεγόμενη «μέθοδος ΧΥΖ»: Νοιώθω Χ όταν κάνεις Υ σε κατάσταση 
Ζ. Για παράδειγμα: Πονάω/Θυμώνω όταν μου τραβάς τα μαλλιά 
ενώ παίζουμε. Έτσι, το Πουλί που ενοχλείται αφιερώνει χρόνο για 
να εντοπίσει και να εξωτερικεύσει το πώς νοιώθει εκείνη τη στιγμή 
με ό,τι συμβαίνει και το Πουλί που ενοχλεί μπορεί να καταλάβει 
ποια συμπεριφορά του δημιουργεί δυσφορία σε κάποιον άλλο. 

Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό στο εδώλιο του κατηγορουμένου 
κάθεται μια συμπεριφορά και όχι ένα παιδί, καθώς αυτό που 
θέλουμε να εντοπίσουμε είναι μια μη αποδεκτή συμπεριφορά 
και όχι να κάνουμε ένα παιδί να νοιώσει ένοχο. Παρομοίως, όταν 
τα Πουλιά νοιώθουν ότι θέλουν να συζητήσουν για μια κακή 
συμπεριφορά που τα ενόχλησε στον Κύκλο Κουβέντας ή την 
Ώρα Φωλιάς μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όλοι θα λέμε «Ένα 
Πουλί έκανε αυτό σε εκείνη την περίσταση και ένοιωσα άσχημα 
επειδή…» αντί για «Ο Ηλίας/ Η Βασιλική έκαναν….». Μέσα από την 
πρώτη διατύπωση καυτηριάζουμε, ας πούμε, την κακή συμπε-
ριφορά ως κάτι που δεν συμβαδίζει με το τί σημαίνει να είσαι 
Πουλί και κατ’ επέκταση με το τί έχει συμφωνήσει το Σμήνος ως 
αποδεκτή ή μη συμπεριφορά.

3. Έχεις ανακαλύψει κάποιο μικρό “μυστικό” που σε βοηθά σε 
οποιαδήποτε συζήτηση; Θα μπορούσε αυτό να αποτελεί το βα-
σικό συστατικό για σωστή επικοινωνία και ουσιαστικό δέσιμο 
μεταξύ των Στελεχών ενός Αρχηγείου; 

Ένα από τα πιο σοφά πράγματα που άκουσα ποτέ στη ζωή μου 
είναι ότι «η καλύτερη συζήτηση γίνεται με το στόμα κλειστό 
και τα αυτιά ανοιχτά», μια φράση που προφανώς δίνει έμφαση 
στο ότι πρέπει να ακούμε ουσιαστικά αυτό που λέει ο συνομιλη-
τής μας: χωρίς ο νους μας να ταξιδεύει αλλού, χωρίς μόνη μας 
επιδίωξη να είναι να δώσουμε απλώς απαντήσεις ή να προωθή-
σουμε τη δική μας ατζέντα επιδιώξεων και επιχειρημάτων. Στα 
αγγλικά, για παράδειγμα, υπάρχει η διαφοροποίηση ανάμεσα στα 
ρήματα hear (απλώς ακούω) και listen (ακούω προσεκτικά). 

Ειλικρινά βέβαια, δεν είναι πάντοτε εύκολο να ακούμε τους 
άλλους όπως δεν είναι και πολύ εύκολο να τους κάνουμε να μας 
ακούσουν… Αυτό όμως θαρρώ πως παραμένει και το ουσιαστικό-
τερο κομμάτι μιας συν-ομιλίας: το να ακούς και να ακούγεσαι! 

Εξάλλου, η ίδια η λέξη συνομιλία/συζήτηση περιλαμβάνει την 
πρόθεση «συν» που δηλώνει αυτό που γίνεται μαζί με κάποιον 
άλλο, από κοινού. Σαφώς και αυτή η πτυχή συμβάλλει σημαντι-
κά στις καλές σχέσεις των Στελεχών στο πλαίσιο του Αρχηγείου ή 
και του Τοπικού, ή ακόμη και με τα Πουλιά αλλά και τους γονείς 
τους, καθώς όλοι οι παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγο-
ντες στο μικροπεριβάλλον του Σμήνους δεδομένου ότι πρέπει να 
συνυπάρχουν και να συνεργάζονται αρμονικά. Βλέπετε τελικά τί 
μπορεί να πετύχει κανείς με μια καλή συνομιλία;

4. Ποιες δεξιότητες πιστεύεις ότι ανέπτυξες μέσα από τον Οδη-
γισμό και θεωρείς πολύ χρήσιμες για τη δουλειά σου;

Νομίζω ότι δίπλα στα Πουλιά έμαθα να ακούω καλύτερα τί λέ-
γεται πίσω από τις λέξεις, μια πτυχή που είναι αρκετά κοντά στη 
δουλειά μου ως μεταφράστριας. Όταν ένα Πουλί λέει «Πονάει η 
κοιλιά μου!» ίσως τελικά εννοεί «Μου λείπει η μαμά μου!». Όταν 
δυσανασχετεί «Δεν θέλω να συνεχίσω αυτό το εργαστήρι, είναι 
βλακεία!» ίσως τελικά εννοεί «Με δυσκολεύει πολύ να κόβω με το 
ψαλίδι, μπορείς να μου δείξεις πώς να το κάνω;». 

Κι αυτό με φέρνει στο δεύτερο πράγμα που έμαθα δίπλα τους, 
να αναζητώ το γιατί συμβαίνει κάτι, και να τρελαίνω τους 
ανθρώπους με τις ερωτήσεις μου και μάλιστα με -την ενοχλητική 
για τους γύρω μου! - αγαπημένη μου ερώτηση «και τί κάνεις εσύ 
γι’ αυτό;» Το Γαλάζιο Πουλί πάλι άργησε να απαντήσει για το ΖΠ 
που ανέλαβε να ετοιμάσει: και τί κάνεις εσύ γι’ αυτό; Ο μπαμπάς 
του Ορφέα πάλι άργησε να έρθει να τον πάρει: και τί κάνεις εσύ 
γι’ αυτό; Άλλοτε ανταποκρινόμενοι με ευελιξία και προσαρμοστι-
κότητα, άλλοτε οριοθετώντας καλύτερα το πλαίσιο του τί είναι 
αποδεκτό και άλλοτε μαθαίνοντας απλώς να λέμε όχι σε ό,τι μας 
απαξιώνει, σε κάθε περίπτωση μέσα από αυτήν την ενίοτε άκρως 
ενοχλητική ερώτηση μαθαίνουμε τελικά από τί είμαστε φτιαγμέ-
νοι και κυρίως έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε ό,τι δεν μας 
αρέσει στον εαυτό μας!

Πετώντας ψηλότερα!

Η στήλη “Πετώντας ψηλότερα…” επικεντρώνεται στην παρου-
σίαση συγκεκριμένων Πτυχίων με τη βοήθεια αντίστοιχων ει-
δικών, φιλοξενώντας συνεντεύξεις τους! Θα θέλαμε μέσα από 
αυτή να μάθουμε περισσότερα για τα Στελέχη του Κλάδου μας 
και την εκτός Οδηγισμού ζωή τους αλλά και να μας διηγηθούν 
οι ίδιοι την εμπειρία τους σε κάποια επαγγέλματα ή δραστη-
ριότητες τους, με σκοπό να εμπνεύσετε με τη σειρά σας τα 
Πουλιά για να ασχοληθούν με τα Πτυχία. 

Αυτός ο μήνας αφιερώνεται στο Πτυχίο Συνομιλητή 
και φιλοξενούμε τη συνέντευξη της Μαριάννας Ραψωματιώτη 
που εργάζεται ως μεταφράστρια-διερμηνέας, είναι Κατασκηνώ-
τρια, Εκπαιδεύτρια και Βοηθός Εφόρου για τον Κλάδο Πουλιών, 
ενώ είναι Οδηγός εδώ και 12 χρόνια.
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όπως η δημιουργικότητα και φαντασία, ενώ 
οι Συνεργάτες-ρεπόρτερ των περιοδικών μας 
αναφέρθηκαν στην ικανότητά τους να αναζητούν 
και να συνθέτουν πληροφορίες. Τέλος, οι Συνερ-
γάτες της ομάδας “Φως φανάρι” δηλ. η ομάδα των 
Εκπαιδευτών του Κλάδου, τόνισαν πτυχές που αφορούν 
τις γνώσεις, την όρεξη, την περιέργεια και τη θέληση 
να γίνονται νέα πράγματα. 

Όπως γνωρίζουμε, μέσω της συνεργασίας σε οποιοδήποτε πλαί-
σιο υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που μπορούν να βελτιω-
θούν και πολλά περιθώρια για προσωπική ανάπτυξη. Έτσι και οι 
ομάδες των Συνεργατών, όταν ρωτήθηκαν σχετικά, με ειλικρίνεια 
εντόπισαν χαρακτηριστικά όπως η συνεργασία, η οργάνωση, η 
εξωστρέφεια, η εμπιστοσύνη, οι ιδέες και ο τρόπος σκέψης τα 
οποία μπορούν να βελτιώσουν μέσα από την αλληλεπίδρα-

ση με την ομάδα τους, καθώς μέσα από τη συλλογική 
δουλειά θα πάρουν και πράγματα που θα συμ-

βάλλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. 

Ποιο, όμως, ήταν τελικά για τους Συνεργάτες 
το ΣΥΝ της ΣΥΝαντησης ΣΥΝεργατών; Φαίνεται 
πως το δέσιμο της ομάδας και η συνύπαρξη 
διαφορετικών ανθρώπων με διαφορετικές 
ιδέες που τελικά όμως θα συντονιστούν στον 
ίδιο ρυθμό είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει! 

Χαρακτηριστικό ήταν άλλωστε ότι η βραδινή 
ψυχαγωγία του Σαββάτου βρήκε τους Συνεργάτες 

να δοκιμάζουν να δώσουν παλμό στην κοινή τους 
πορεία, μέσα από τις οδηγίες και την καθοδήγηση του 

πιστοποιημένου “Drum Circle Facilitator” (USA), Κώστα Σημά-
του, που το 2000 ανέπτυξε το πρωτοποριακό σύστημα ομαδικής 
ανάπτυξης και συνεργασίας μέσω μουσικής “Corporate Drum 
Circle”, με το οποίο έχει εκπαιδεύσει πάνω από 45.000 ανθρώ-
πους. Όπως είπε κι ο ίδιος, “οι ιδέες που ακούγονται παράλογες 
είναι αυτές που τελικά μας πάνε μπροστά”.

Σας αφήνουμε με μια ευχή που νομίζουμε ότι αντικατοπτρίζει 
τόσο εύγλωττα το κλίμα αυτού του γεμάτου ιδέες σαββατο-
κύριακου της Συνάντησης Συνεργατών: “Εύχομαι όλα μας τα 
όνειρα (γιατί το α’ πληθυντικό αισθάνομαι να μας αντιπρο-
σωπεύει πλήρως) να πάρουν σάρκα και οστά. Κι ακόμα κι 
αν δεν βγουν ακριβώς έτσι, εύχομαι να είμαστε 
εδώ για να τα κάνουμε αλλιώς, χαμογελώντας 
και πιστεύοντας σε εμάς. Καλό μας δρόμο!”

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους Συνεργάτες που 
αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο τους για να μοι-
ραστούν τις σκέψεις και τις ιδέες τους μαζί μας! 
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Σύμφωνα με τον Άλμερτ Αϊνστάιν, “αν μια ιδέα δεν φαίνεται από 
την αρχή τρελή, δεν αξίζει να ασχοληθείς μαζί της”. Αντίστοιχα, ο 
Βικτώρ Ουγκώ πιστεύει πως “τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί σε 
μια ιδέα που έχει έρθει η ώρα της”.

Πώς και πού γεννιέται άραγε μια ιδέα; Γεννιέται από έναν ή από 
πολλούς; Ποιοι τη φροντίζουν, την εξελίσσουν και την κάνουν 
πράξη και τί πρέπει να έχουν ή να μπορούν να κάνουν; Και τί 
γίνεται αν μια ιδέα μεγαλώσει και απλωθεί και σαν κύμα παρα-
σύρει κι άλλους πολλούς ακόμη; Μπορούν αυτοί που θα τη 
βοηθήσουν να γιγαντωθεί να προσθέσουν τα δικά τους 
στοιχεία; Μήπως έτσι η ιδέα αλλάξει και μετασχη-
ματιστεί στην πορεία; Μπορεί άραγε ακόμα και να 
αλλάξει αυτούς που την υποστηρίζουν; 

Αναζητώντας απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτή-
σεις, η συντακτική ομάδα των Νέων της Κουκου-
βάγιας… είχε κι εκείνη μια ιδέα! Κι έτσι βρέθηκε 
στη Συνάντηση Συνεργατών του Κλάδου Πουλιών, 
στις 3-4 Νοεμβρίου στο Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ.ΒΑ 
και σας μεταφέρει μια ζωντανή ανταπόκριση με το 
κλίμα που επικράτησε και τις δικές τους ιδέες!

Ρωτήσαμε λοιπόν για ποιους λόγους δέχτηκαν να γίνουν Συνερ-
γάτες και οι λέξεις που κυριάρχησαν στις απαντήσεις τους ήταν 
η προσφορά, η βοήθεια στην πραγματοποίηση του οράματος 
του Κλάδου, η πίστη στον Κλάδο Πουλιών, η χαρά της συνερ-
γασίας και η αλληλεπίδραση. 

Μπόρεσαν με αυτογνωσία να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία 
και βασικές δεξιότητες με τις οποίες μπορούν να συνεισφέρουν 
στην ομάδα που ανήκουν. H “Κίτρινη Γραμμή”, η ομάδα που 
αναλαμβάνει την αμφίδρομη επικοινωνία με τα Σμήνη ανέφερε 
στοιχεία όπως η επικοινωνιακότητα και η συνέπεια, ενώ οι 
Συνεργάτες που θα μελετήσουν την Παιδαγωγική Μέθοδο και τις 
πιθανές της βελτιώσεις καθώς και οι Συνεργάτες που αναλαμβά-
νουν την ανάπτυξη Προγραμμάτων, Βοηθημάτων και Εργαλειο-

θηκών που θα προτείνουν λύσεις σε καθημερινές ανάγκες 
στο Σμήνος έδωσαν έμφαση στον τομέα της επαγγελ-
ματικής και Οδηγικής τους εμπειρίας αντίστοιχα. 
Οι Συνεργάτες της ομάδας “Ένα μυαλό χειμώνα-κα-
λοκαίρι”, που αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν όμορφες εκπλήξεις σημείωσαν στοιχεία 

Έχω μια ιδέα.
Κάτι για σένα!

“[Μπορώ να 
βελτιώσω] τα 
πάντα. Κανείς 

δεν είναι 
τέλειος.”

“Μου αρέσει να 
παίρνω άσχετα 

μεταξύ τους 
πράγματα και να 

τα συνθέτω.”

“Θα ήθελα πολύ 
να βάλω κι εγώ το 

λιθαράκι μου σε όλο 
αυτό το τεράστιο 
σπίτι που λέγεται 
Κλάδος Πουλιών”.

“Η ΣΥΝδεση με παλιά, 
νέα Στελέχη, με φίλους 

αλλά και με ανθρώπους που 
θαύμαζα πολύ πριν τους 

γνωρίσω και αυτή η μαγική 
ΣΥΝταγή που όλοι μαζί θα 

φτιάξουμε για να πετύχουμε 
τους στόχους μας!”

8


